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Til Miljøminister Karen Ellemann,
- Energiminister Lykke Friis,
- MPU. Formand Steen Gade og 
- Samtlige medlemmer af Folketinget.

Att.: Anette Marqvardsen, Arhus.

Vedr.. Vores telefonsamtale fredag den 8. juli 2011. 

Fjordvenner.dk vil gerne efterkomme indbydelsen til et møde som blev aftalt med
Miljøminister Karen Ellemann den 26. maj 2011 i Virksund.

Miljøministeren efterlyste oplysninger fra starten af  Gaslageret blev udskyllet i
Ll. Torup. År. 1983/1984 – 1996.

Der har været mange som har ønsket at deltage i div. spørgsmål.

Der blev efterlyst oplysninger fra Karen Ellemann i ulemper. Overfor personer som på
daværende tid.
Var Fjordfisker i området af Limfjorden. ( Lovens Bredning )

Den 30. maj 2011 tog vi på besøg hos de gamle nulevende fjordfisker. Ud af det besøg.
Kom der mange ting frem som.

1. Fisker Gert Larsen, Sundvej, 5 Virksund. Fremkom med flere dårlige minder 
      fra tiden da. Dansk Naturgas, Agern Alle 24 – 26, 2970 Hørsholm.
     Nu Energinet.dk blev udskyllet mellem Sundstrup –        
     Virksund Havne.
2. Ved fiskeri med sin Åle- og Rejeruser som garnfiskeri, fremkom der store ubehag i
      form af udslet, kløe og svie på hænder, arme og ben.
      Samtidig var der mange døde fisk og krabber i ruserne.
      Ved samtale med andre personer var der mange ens synspunkter til.
      Som Fisker Gert Larsen havde været udsat for ved fiskeri. 
      Yderlig var der mange som  tilbagemeldte deres oplysninger til Slusevagten på        
      Virksund Dæmningen  og derfra til Landpolitiet i Møldrup.
3. Jeg har forsøgt med ansøgning om aktindsigt hos Politiet i Holstebro.

J. nr. 4100 – 10170 – 00367 –11.

Den 02. juni 2011 gik turen til de gamle Fiskeskippere i Sundstrup.

1. Fru Fiskeskipper Rita Jeppesen Sundvej 15, Sundstrup oplyste flg.
Ny pudset sølvtøj blev sort efter 3. dage på grund af luften i Sundstrup.



Var mættet af salt.
2. Fiskeskipper Finn Jeppesen Sundvej 15, Sundstrup

Finn fremkommer med rigtig mange dårlige nyheder til mig.
Alt liv på fjordbunden blev total dødt på Lovens Bredning og dele
bag dæmningen i Hjarbæk Fjord.

3. Selv de hårdføre Krabber i området blev slået ihjel. Der er taget mange
Vandprøver af Viborg Amt når de lokale fisker og personer klagede over
Døde fisk mm.

4. Samtidig blev der også indgivet Politianmeldelse til Landbetjenten som
hørte under Viborg Politi. ( 1983/1984 – 1996. )

5. Brovagten fører jo LOGBOG over alt hvad der sker på og omkring området.
Disse oplysninger er slet ikke oplyst i VVM  J. nr. AAR – 200 – 00015
Forslag til kommuneplantillæg for naturgaslageret i Ll. Torup.
Viborg Kommune og Vesthimmerland Kommune.

6. Det må jo være end oplagt sag for Miljøminister Karen Ellemann at indhente  
Yderlige oplysninger i denne kæmpe sag som det efterhånden er blevet til.

7. Vi ønsker gerne at Danmarks Miljøminister, Energiminister og Folketingets  
Miljø- og Planlægningsudvalget. ( MPU )
************************************
 Deltager i det næste møde mellem os og Miljøstyrelsen.

8.  Vi ønsker yderlig udsættelse af gaslager sagen i Ll. Torup. På grund af.  
De ovennævnte forklaringer til os i Fjordvenner.dk

Yderlig ønsker vi aktindsigt over personer samt kommuner som deltog i mødet den 10. juni 2011.
( Energinet.dk og Miljøstyrelsen ) 

Knudby den 09-08-2011 09:12

Med venlig fjordvenner.dk hilsen

Sigvald Fihl


